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N/
or 

Secțiile/serviciile 
teritoriale 
 (adresa sediului) 

Unităţile administrativ-
teritoriale (raioanele) 
din raza de acțiune 
(activitate) a secţiei/
serviciului teritorial(e) 

Nr. Tel. 

1. Secţia teritorială Cahul 
(or. Cahul, str. 
Independenței,  2) 

Cahul 
Taraclia 
Cantemir 
Vulcăneşti 

067-71-22-50 
067-35-73-89 
(299)3-31-21 
 

2. Secţia teritorială 
Edineţ 
(or. Edineț, Șos. 
Bucovinei,  37) 

 Edineţ 
Briceni 
Ocniţa 
Donduşeni 

067-35-73-82 
067-35-73-81 
(246)2-41-12 
067-35-73-75 

3. Secţia teritorială 
Chişinău 
(mun. Chișinău, bd. 
Ștefan cel Mare, 180, 
etaj. 12, bir. 1212, 
1213) 

mun. Chişinău 
Ialoveni 
Străşeni 
Criuleni 
Anenii Noi 
Dubăsari 

067-35-73-61 
067-35-73-80 
067-35-73-71 
067-35-73-93                             
0-22-29-26-11                   
0-22-29-26-12 

4. Secţia teritorială Bălţi 
(mun. Bălți, str. Calea 
Ieșilor, 26,  etaj. 3) 

mun. Bălţi 
Glodeni 
Rîşcani 
Făleşti 
Drochia 
Sîngerei 

067-35-73-79 
067-35-73-87 
0-231-35-604 
067-71-22-40 
067-35-73-80 

5. Serviciul teritorial 
Orhei 
(or. Orhei, bd. 
M. Eminescu,  2) 

Orhei 
Teleneşti 
Rezina 

067-35-73-77 
(235)3-32-91 
067-35-73-86                
067-35-73-88 

6. Serviciul teritorial 
Ungheni 
(or. Ungheni, str. 
Națională,  7) 

 Ungheni 
Călăraşi 
Nisporeni 

067-35-73-73 
(236)2-52-49 

7. Serviciul teritorial  
U.T.A. Găgăuzia 
(or. Comrat, str. 
Pobeda, 46) 

Comrat 
Ceadîr-Lunga 
Basarabeasca 

079-43-52-30 
(298)2-97-79 
  

8. Serviciul teritorial 
Floreşti 
(or. Florești, str. 
Victoriei,  2) 

Floreşti 
Soroca 
Şoldăneşti 

067-35-73-97 
(250)2-70-22 

9. Serviciul teritorial 
Căuşeni 
(or. Căușeni, str. 
Păcii, 30) 

Căuşeni 
ŞtefanVodă 

(243)2-11-10 
067-35-73-91 
067-35-73-95 
  

10 Serviciul teritorial 
Hincești 
(or. Hincesti, str. 
Mihalcea Hincu, 126 
  

Hincești 
Leova 
Cimișlia 

(0269)2-36-10 
 

Secțiile/serviciile teritoriale ale Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi 

pentru Agricultură, precum  și a unităților administrativ-

teritoriale (raioanele) din raza de acțiune (activitate) a 

Secțiilor/serviciilor teritoriale 



 Obiectivul general constă în stimularea creării parteneriatelor asociative în scopul sporirii 

eficienţei şi competitivităţii producătorilor agricoli. 

 Obiective specifice: 

a) consolidarea capacității producătorilor agricoli în 

crearea și dezvoltarea parteneriatelor asociative; 

b) încurajarea mecanismului asociativ de producere, 

procesare, sortare și ambalare a producției cu valoare 

adăugată înaltă; 

c) susținerea dezvoltării capacităților asociative de 

postrecoltare și procesare a producției agricole pri-

mare.  

 

 Sprijinul financiar acordat grupului de producători în cuantumul prevăzut la 

lit. a)–e) nu va depăşi suma de 1,5 mil. lei. 

 Pentru accesarea sprijinului financiar, grupul 

de producători înaintează o cerere către Agenție în 

termen de 30 de zile de la expirarea termenului de 

raportare anuală sau, după caz, semestrială, la care 

anexează: 

 copia de pe certificatul de înregistrare; 

 copia de pe avizul de recunoaștere; 

 dovada valorii producției comercializate de către 

membrii grupului de producători sau, după caz, a 

valorii investiției efectuate; 

 raportul anual privind realizarea planului de 

recunoaștere. 

 prezentarea certificatelor HACCP, GlobalGap, 

GMP și ISO. 

 contract încheiat cu una din companii specializate 

de certificare.  

 În cazul grupurilor de producători recunoscute în cursul primului lor an de activitate, 

sprijinul financiar poate fi solicitat în funcție de activitatea economică realizată în ultimul semestru, 

pe baza dărilor de seamă prezentate pentru perioada respectivă, ținînd cont de valoarea minimă a 

producției comercializate. 

 


